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 محكمة اونروا للمنازعات

Case No.: UNRWA/DT/WBFO/2012/13                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2014/021 

Date: 22 July 2014 

Original:           English 
 

 

  جان فرانسوا كوزان حضرة القاضي                 :أمام

  عّمان             قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  بيدس

  

  ضد

  

  المفوض العام

  لوكالة ا&مم المتحدة $غاثة

  وتشغيل *جئي فلسطين

           

  حكم

__________________________  

  

  : يمحامي المدع

  يمثل نفسهالمدعي 

  

  محامي الُمدعى عليه:

 (إدارة الشؤون القانونية) *نس بارثولوميوز
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  مقدمة

 

وكالة ا&مم المتحدة  قرار اتخذته("المدعي") ضد  صبحي بيدس محمدھذه دعوى رفعھا  .1

، ("الُمدعى عليه")التي ُتعرف أيضاً باسم ا&ونروا  $غاثة وتشغيل *جئي فلسطين في الشرق ا&دنى

دو*راً أميركياً من راتبه وعFواته بسبب أضرار أصابت مركبة من  957اقتطاع مبلغ وھو قرار 

 .مركبات ا&ونروا نتجت عن حادث سير اعُتبر المخطئ فيه

  

  الوقائع 

 

روا بصفة موظف يشغل دخل المدعي في خدمة ا&ون 1980سبتمبر/أيلول  22اعتباراً من  .2

وبعد حا*ت عدة  .1والخطوة  8وظيفة معلم في مخيم عقبة جبر في الضفة الغربية على الدرجة 

من النقل والترقيات، وفي الزمن المرتبط بھذه الدعوى، كان المدعي يشغل وظيفة رئيس برنامج 

 . 20التعليم في الضفة الغربية على الدرجة 

 

، بلّغ المدعي مديَر 2011أكتوبر/تشرين ا&ول  6مؤرخة بموجب رسالة إليكترونية  .3

ا&سطول في إقليم الضفة الغربية عن وقوع حادث سير معه أثناء قيادة مركبة ا&ونروا رقم 

2484. 

 
قرر محقق من شركة تأمين المعنية ، 2011أكتوبر/تشرين ا&ول  6في تقرير مؤرخ  .4

 ّن المدعي ھو المخطئ في الحادث. بالضفة الغربية، وھي شركة التأمين الوطنية، أ

 
المركبات في إقليم الضفة  مراقبة، رفع مسؤول 2011أكتوبر/تشرين ا&ول  12في  .5

، والتكلفَة المقدرة 2484الغربية تقرير حادث سير يفّصل فيه الضرَر الذي أصاب مركبة ا&ونروا 

ا أخطأ بعدم ترك مسافة أمان بينه سائق سيارة ا&ونرولتصليحھا، وتقييَم المسؤولية وأفاد بما يلي: "

في  10موظف ا&ونروا بما قيمته  المركبات بتغريممراقبة وبين الشاحنة...". وأوصى مسؤوُل 

 عFواته أو بالتكلفة الفعلية للتصليح أّيھما أقل. با$ضافة إلى المئة من راتبه الشھري 
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دير عمليات ا&ونروا من نائب م 2011نوفمبر/تشرين الثاني  14بموجب مذكرة مؤرخة  .6

في المئة من  10في الضفة الغربية، أعلِم المكتب المالي في ا$قليم بقرار الموافقة على اقتطاع 

 957عFواته أو اقتطاع التكلفة الفعلية للتصليح البالغة با$ضافة إلى الراتب الشھري للمدعي 

وتسلّمتھا  2011فمبر/تشرين الثاني نو 14دو*راً أميركياً أيّھما أقل. وتحمل ھذه المذكرة تاريخ 

 . 2011نوفمبر/تشرين الثاني  22دائرة التعليم في 

 
إلى مدير عمليات  2011ديسمبر/كانون ا&ول  2بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .7

ا&ونروا في الضفة الغربية، طلب المدعي مجلس تحقيق ليحقق في الحادث، كما طلب تعليق قرار 

 التحقيق.  ا*قتطاع حتى اختتام

 
، رفع مدير ا&سطول 2011ديسمبر/كانون ا&ول  8بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .8

. واستنتج التقرير أّن نظام الكوابح كان في حالة 2484تقريراً عن نظام الكوابح في مركبة ا&ونروا 

 جيدة. عمل 

 
، ثّبت مدير عمليات ا&ونروا 2012فبراير/شباط  14بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .9

 في المئة من راتب المدعي.  10في الضفة الغربية قرار اقتطاع 

 
 رفع المدعي دعواه.  2012مارس/آذار  12في  .10

 
 068، أصدرت المحكمة ا&مر رقم 2014يونيو/حزيران  23في  .11

)UNRWA/DT/2014ُمدعى عليه بتقديم أجوبة عن أسئلة المحكمة بشأن زمان ) تأمر فيه ال

 وطريقة إجراء ا*قتطاعات وإجمالي المبلغ الُمقتطع. 

 
رفع الُمدعى عليه رّده مشيراً إلى أّن "الوكالة لم ُتنفذ بعد  2014يونيو/حزيران  30في  .12

 2484روا ا*قتطاعات من راتب المدعي وعFواته فيما يخص الضرر الذي أصاب مركبة ا&ون

طلب المدعي بعدئٍذ أن ُتضاف إجابته إلى ملف  إجابة الُمدعى عليهبسبب المدعي". ولدى تسلّم 
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على أّنه سجل برھان يثبت أّنه  2012مايو/أيار  2القضية، وأظھر المدعي وصFً بنكياً مؤرخاً 

 العFوات. في المئة من راتبه الشھري با$ضافة إلى  10المبلَغ المطلوب، وھو سدد الوكالة 

 
، 068، طلب الُمدعى عليه ا$ذن لتعديل رّده على ا&مر رقم 2014يوليو/تموز  4في  .13

) أّن المعلومات المقدمة في السابق كانت iوأفاد في الجزء ذي الصلة أّن "التعديل المنشود سيبين: (

 المحكمة...".فيما يخص ا&سئلة التي طرحتھا ) الوضع الصحيح iiكاملة؛ (خاطئة وغير 

 
) UNRWA/DT/2014( 072، أصدرت المحكمة ا&مر رقم 2014يوليو/تموز  7في  .14

 8قبلت فيه طلب الُمدعى عليه لتعديل مرافعته السابقة في موعد أقصاه نھاية يوم العمل الموافق 

 . 2014يوليو/تموز 

 
 ، رفع الُمدعى عليه رّده الُمعّدل. 2014يوليو/تموز  8في  .15

 
  

    حجج المدعي

 
 يقّدم المدعي الحجج التالية:  .16

  

i(  اعُتبر فوراً بعد الحادث أّنه الطرف المذنب، ولم ُيصدر اختصاصي الحوادث أي قيود أو

 تقارير من الشرطة؛

ii(  إّن ا*ستنتاج الذي توصل إليه التقرير، وھو أّنه لم يترك مسافة أمان بين مركبته وبين

على الصور. و* يوجد دليل يثبت أّنه صدم الشاحنة التي أمامه، * يمكن أن يقوم فقط 

الشاحنة التي أمامه، ولم ُيستشر خFل التحقيق، ولم ُتقدم له نسخة من إفادة شركة 

 التأمين بشأن الحادث؛

iii( توجد معاملة متسقة للموظفين الذي تقع لھم حوادث وھو يقودون مركبات الوكالة؛ * 

iv( وتوجيه شؤون الموظفين  6.103رقم  تذكر قاعدة النظام ا$داري للموظفين المحليين

بت الوكالة أياً من ثا&سباب التي يمكن &جلھا إجراء ا*قتطاعات، ولم تُ  3المحليين رقم 
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ا&سباب المبينة في ا$طار التنظيمي لتبرير إجراء ا*قتطاعات أو أّن القرار اتخذه 

 مسؤول مختص؛

v( قتطاع أن يتجاوز ينص النظام ا$داري للموظفين بوضوح على أّنه * ينبغFفي  10ي ل

. وتتمتع رواتب الموظفين بالحصانة من ا*قتطاع، المئة من الراتب الشھري للموظف

 وقد أِخذ ا*قتطاع من راتبه لشھر ديسمبر/كانون ا&ول بدون تشاور مسبق؛

vi( تخاذ قرار بشأن  ، كما لم ُيمنح الفرصةلم ُتعلمه الوكالة بالزمان الذي بدأ فيه ا*قتطاع*

 طريقة السداد؛ و

vii(   بما أّن السيد ھنري تصرف بصفتين أولھما مسؤول المشتريات واللوجستيات في ا$قليم، ثم

، فقد كان لديه تضارب مصالح. بصفة نائب مدير عمليات ا&ونروا في الضفة الغربية

وفوق ذلك، افتقر السيد ھنري بصفته مسؤول المشتريات واللوجستيات في ا$قليم 

مدير عمليات ا&ونروا في الضفة الغربية إلى السلطة الFزمة للبت في  وبصفته نائب

الفقرة  08ماھية ا*قتطاع الذي ينبغي إجراؤه بموجب دليل النقل التعليمات الفنية رقم 

11 . 

     

 
 يلتمس المدعي فسخ القرار المطعون فيه.  .17

  

 حجج الُمدعى عليه

 

 يقّدم الُمدعى عليه الحجج التالية:  .18

  

i(  رّد الدعوى &ّن المدعي لم يرفع طلب مراجعة قرار. وبتحديد أدق، * تشكل الرسالة ينبغي

مراجعة قرار كتابياً صالحاً  طلب 2011ديسمبر/كانون ا&ول  2ا$ليكترونية المؤرخة 

 ؛2.111بموجب أحكام قاعدة النظام ا$داري للموظفين المحليين رقم 
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ii(  فبراير/شباط  14الغربية على الطلب المؤرخ إّن رّد مدير عمليات ا&ونروا في الضفة

من المدعي * يعالج تخلف المدعي عن رفع طلب كتابي لمراجعة قرار و*  2012

 يعفيه من ذلك؛

iii(  يشّكل القرار المطعون فيه ممارسة سليمة للسلطة ا*جتھادية للوكالة؛ 

iv( $داري للموظفين عندما ُيعتبر الموظف أّنه المخطئ في حادث سير، تجيز قاعدة النظام ا

من  أن تقتطع الوكالة من التعليمات الفنية لدليل النقل 8والفرع  6.103المحليين رقم 

أي خسارة أو ضرر أصاب مركبة من مركبات الوكالة بسبب الموظف راتب الموظف 

 في حصانة من ا*قتطاعات؛ المخطئ، و* حجة في قول المدعي إّن راتبه وعFواته

v(  في ادث وقررت أّن المدعي ھو المخطئ، وكان نظام الكوابح سبب الحفي حققت الوكالة

، وأخطأ المدعي &ّنه لم يترك مسافة أمان بين مركبته وبين في حالة عمل جيدةالمركبة 

و* يوجد نص قانوني في الوكالة يشترط أن يجري اختصاصي حوادث الشاحنة أمامه. 

 رار بإجراء ا*قتطاع أم *؛ والوكالة اتخاذ قأو ضابط شرطة تحقيقاً قبل أن تستطيع 

vi(  يوجد لدى نائب مدير عمليات ا&ونروا في الضفة الغربية تضارب مصالح &ّن صانع *

   القرار النھائي كان مدير عمليات ا&ونروا في الضفة الغربية.  

 

 يلتمس الُمدعى عليه أن ترفض المحكمة الدعوى.  .19

  

  ا$عتبارات

 

يلتمس المدعي من المحكمة أن تفسخ قرار مدير عمليات ا&ونروا في الضفة الغربية  .20

في المئة راتبه الشھري با$ضافة إلى العFوات أو اقتطاع التكلفة الفعلية  10القاضي باقتطاع 

ويحتج الُمدعى عليه أّن الدعوى غير مستوفية  أّيھما أقل. –دو*راً أميركياً  957وھي  –للتصليح 

روط المقبولية &ّن المدعي لم يرفع طلباً كتابياً لمراجعة القرار وفق مقتضيات قاعدة النظام لش

. وتنص قاعدة النظام ا$داري للموظفين المحليين رقم 2.111ا$داري للموظفين المحليين رقم 

 في الجزء ذي الصلة على ا[تي:  2.111
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على الموظف الذي يرغب في الطعن رسمياً في قرار إداري بزعم  .1

عدم مراعاته بنود تعيينه أو عقد توظيفه بما في ذلك النظامين ا&ساسي 

وا$داري للموظفين وجميع ا$صدارات ا$دارية ذات الصلة، وذلك 

اتباع الخطوة (أ)،  1.11بموجب النظام ا&ساسي للموظفين رقم 

 إلى: كتابي لمراجعة القرار طلب ا&ولى وھي رفع

  

مدير المكتب ا$قليمي ل^ونروا المسؤول عن المكتب ا$قليمي،   . أ

  وذلك في حالة أن يكون الموظف موظفاً في أحد المكاتب ا$قليمية.

* * *  

بموجب النظام ا&ساسي للموظفين رقم على الموظف الذي يرغب . 2

، تدبيراً تأديبياً يفرض في الطعن رسمياً في قرار إداري  (أ) 1.11

  إلى: طلب كتابي لمراجعة القرار الخطوة ا&ولى وھي رفع اتباعُ 

  

مدير المكتب ا$قليمي ل^ونروا المسؤول عن المكتب ا$قليمي، وذلك   . أ

 ؛ وفي حالة أن يكون الموظف موظفاً في أحد المكاتب ا$قليمية

 

إلى  2011ديسمبر/كانون ا&ول  2يحتج الُمدعى عليه أّن الرسالة ا$ليكترونية المؤرخة  .21

مدير عمليات ا&ونروا في الضفة الغربية * يمكن أن تعتبر طلب مراجعة قرار بموجب القاعدة 

ما يلي في  2011ديسمبر/كانون ا&ول  2المؤرخة المذكورة أعFه. وتقول الرسالة ا$ليكترونية 

 زء الصلة: الج

  

مؤرخة  أشيُر إلى رسالة تسلّمتھا من نائب مدير عمليات ا&ونروا في الضفة الغربية

عنوانھا "الضرر الذي لحق بمركبة الوكالة رقم  2011نوفمبر/تشرين الثاني  14
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UN 2484 ًتعليق قرار ا*قتطاع إلى حين إثبات نتائج مجلس "؛ وأنا أطلب رسميا

  ية التي ُتطبق في الوكالة على جميع الموظفين. التحقيق تماماً حسب العمل

   

 

تشير  2011ديسمبر/كانون ا&ول  2الرسالة ا$ليكترونية المؤرخة  أو*ً تFحظ المحكمة أنّ  .22

إلى مدير عمليات  تأرِسل اوأّنھ 2011نوفمبر/تشرين الثاني  14القرار المطعون فيه المؤرخ إلى 

راء المراجعة. وبا$ضافة جالذي له سلطة الموافقة على إ ا&ونروا في الضفة الغربية، وھو المدير

طلب المدعي لتشكيل مجلس تحقيق، فقد طلب "رسمياً تعليق قرار ا*قتطاع". ومع أّن خانة  إلى

الموضوع تقول "طلب مجلس تحقيق" فF شك لدى المحكمة أّن المدعي عندما قال "وأنا أطلب 

مراجعة للقرار المطعون فيه. ومن الجلي للمحكمة أّن مدير " كان يطلب رسمياً تعليق قرار ا*قتطاع

عمليات ا&ونروا في الضفة الغربية فھم قصد المدعي &ّن مدير عمليات ا&ونروا في الضفة الغربية 

برسالة إليكترونية تحمل عنوان "طلبك  2012فبراير/شباط  14رّد بعد ذلك على ھذا الطلب في 

 سير الذي وقع معك". لمراجعة القرار بشأن حادث ال

 

باعتباره ممثل الُمدعى عليه فإّن  تجد المحكمة أّن مدير عمليات ا&ونروا في الضفة الغربية .23

استنتاجه أّن المدعي رفع طلب مراجعة قرار إّنما ھو استنتاج * يمكن لمحامي الُمدعى عليه تجاھله 

والقول *حقاً إّن المدعي لم يرفع َقط طلب مراجعة قرار. وعليه، تجد المحكمة أّن المدعي طلب 

وفية لشروط المقبولية. ويقوم ھذا الرأي على فعFً مراجعة للقرار المطعون فيه والدعوى مست

الظروف المحددة لھذه القضية و* ينبغي تفسيره على أّنه قبول عام من المحكمة للممارسة المتمثلة 

في تقديم طلبات مراجعة القرار باستخدام البريد ا$ليكتروني في جميع ا&وقات، فھناك نموذج أِعد 

 وذج منشور في موقَعي الوكالة في ا$نترانت وا$نترنت. لرفع طلبات مراجعة القرار، وھو نم

 
حول  6.103لى قاعدة النظام ا$داري للموظفين المحليين إيستند قرار الوكالة  .24

 "ا*قتطاعات والمساھمات". وتنص القاعدة في الجزء ذي الصلة على ما يلي: 
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يجوز إجراء اقتطاعات من رواتب الموظفين وغيرھا من استحقاقاتھم 

  ل^سباب التالية: 

  

***  

  

  (ب) الديون المستحقة للوكالة. 

 
 

 
دليل النقل حول "الحوادث المؤدية لضرر في من  08من التعليمات الفنية  11تنص الفقرة  .25

 مركبات الوكالة" على ا[تي في الجزء ذي الصلة: 

 

يجوز اعتبار السائق مسؤو*ً في الظروف ا*عتيادية عن تعويض الوكالة (ب) 

الُمعّرف أدناه عن أي خسارة أو ضرر يصيب مركبة من مركبات الوكالة  القدرب

ً مخطئكان &ّنه  كلياً أو جزئياً. وفي الحا*ت التي ُيقرر فيھا أّنه ينبغي لسائق  ا

% من راتبه الشھري 10 مقدار ا*ستردادالمركبة أن يعّوض الوكالة، لن يتجاوز 

  المعني".  با$ضافة إلى العFوات في زمن الحادث 

  

في حصانة من  تفإّن رواتب الموظفين ليساستناداً إلى النص أعFه، وخFفاً لزعم المدعي،  .26

في المئة من الراتب الشھري للموظف  10ا*قتطاعات ويحق للوكالة ا*سترداد بقيمة تصل إلى 

المدعي كان  با$ضافة إلى العFوات عندما ُيعتبر الموظف مخطئاً في حادث سير. وتقول الوكالة إنّ 

مخطئاً عندما لم يترك مسافة أمان تفصله عن السيارة التي كانت أمامه، في حين يقول المدعي إّن 

مشكلة كانت في نظام الكوابح. وستستعرض الوكالة ا[ن ھاتين الحجتين في ضوء الوقائع وا&دلة 

 في الملف.
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امه أثناء قيادته مركبة ا&مم * جدال في أّن المدعي صدم من الخلف الشاحنة التي كانت أم .27

وأّن على السائق دائماً ترك مسافة آمنة مع السيارة التي أمام مركبته. وتFحظ  2484المتحدة 

ديسمبر/كانون ا&ول  8المحكمة أّن تقرير التحقيق الذي رفعه مدير ا&سطول في الضفة الغربية في 

ة ذكر أّن نظام الكوابح فُحص بعد الحادث إلى نائب مدير عمليات ا&ونروا في الضفة الغربي 2011

وفوق ذلك، بعد الحادث الذي وقع مع المدعي قاد سائقان مختلفان وُوجد في حالة جيدة. بخمسة أيام 

ولم يFحظ أي منھما أي مشاكل في نظام الكوابح. ويفيد التقرير أيضاً أّن  2484المركبة رقم 

 2011يونيو/حزيران  14ة في إيطاليا) ُرّكبت في الكوابح ا&مامية ا&صلية (المصنوع بطانات"

وكان عداد  2011أكتوبر/تشرين ا&ول  6كم" وأّن "الحادث وقع في 53142وكان عداد المسافات 

من دورة الحياة  %10[كم]". وتFحظ أّنه ھذا يعني بموجب التقرير فقط "55630المسافات 

ء يؤدي بالمحكمة إلى الشك في صحة التقرير الكوابح ا&مامية"؛ و* يوجد في الملف شي لبطانات

الفني أو ا*شتباه في أّنه معيب. وبناًء على ذلك، * حاجة إلى المزيد من تحقيق تجريه الشرطة أو 

اختصاصي حوادث؛ وتستنتج المحكمة أّن المدعي عندما صدم الشاحنة التي أمامه إّنما كان ذلك 

ن بينه وبين المركبة التي أمامه، وليس سبب الخطأ بسبب خطئه ھو، أ* وھو عدم ترك مسافة أما

 بطانات الكوابح أو نظام الكوابح. 

 

من رواتب يزعم المدعي أّن الوكالة لم تكن متسقة في طريقة التعامل مع ا*قتطاعات  .28

موظفين آخرين في حا*ت مشابھة. وحتى لو حدثت حا*ت عدم ا*تساق ھذه فعFً، فإّن للوكالة 

) السلطة ا*جتھادية $جراء ھذه 11الفقرة  08أعFه (دليل النقل التعليمات الفنية رقم بموجب النص 

في المئة من راتب الموظف  10ا*قتطاعات بدراسة كل حالة على حدة ما دامت * تتجاوز 

بل إّن مدير عمليات ا&ونروا في الضفة الغربية بّين في معرض اتخاذ القرار بشأن وعFواته. 

ت المعنية أّنه أخذ في الحسبان وظيفة المدعي بصفته رئيس برنامج التعليم في إقليم الضفة ا*قتطاعا

مدير عمليات ا&ونروا الغربية لتفادي أي شبھة محاباة بين الموظفين ا$داريين. وتجد المحكمة أّن 

    في الضفة الغربية، في أخذه وظيفة المدعي في الحسبان، تصرف ضمن سلطته ا*جتھادية. 
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* حجة لزعم المدعي بأّن نائب مدير عمليات ا&ونروا في الضفة الغربية وقع في تضارب  .29

مصالح، فمن الواضح أن َمن اتخذ القرار النھائي المطعون فيه كان مدير عمليات ا&ونروا في 

 الضفة الغربية وليس نائب مدير عمليات ا&ونروا في الضفة الغربية. 

 
يذكر المدعي أّنه وجد أّن الطريقة التي أجرت بھا الوكالة ا*قتطاعات من راتبه غير  أخيراً، .30

الذي سُتجرى به ا*قتطاعات أو بالطريقة التي سُتجرى بھا. بالزمان  عادلة &ّنه لم ُيستشر أو ُيعلم

 قانونية قرار ا*قتطاع من راتب المدعي وتستحضر المحكمة أّن المسألة الوحيدة أمامھا ھي

وليس التنفيذ العملي لFقتطاعات  2484وعFواته لفاء ا&ضرار التي أصابت مركبة ا&مم المتحدة 

 المعنية. 

 
 يلزم مما سبق وجوب رّد الدعوى.  .31

 
   الخ&صة

 

 تأسيساً على ما تقّدم، تقرر المحكمة بموجب ھذا أّن:  .32

  

  

  الدعوى مردودة
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     (ُوقـbع) 

  جان فرانسوا كوزان القاضي

  2014 يوليو/تموز 22 بتاريخ

 

  

  2014 يوليو/تموز 22بتاريخ  أدِخَل في السجل

  

     (ُوقـbع)   

 لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 


